ZÁPIS
z 2. zasedání předsednictva UNO
Datum:
Čas:

2. června 2011
od 16 hod. jednání předsednictva UNO, od 15 do 16 – jednání s PN
Místo: RCO, zasedací místnost v 10. patře
Info - Mgr. Vystrčilová - 724983780

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění úkolů
Informace ze sekcí
Významný projekt VP 2010 – stav vyúčtování
Významný projekt 2011, PN a kofinancování
Různé

Přítomni:

dle prezenční listiny

Pan předseda Podlaha přivítal všechny přítomné a zahájil jednání předsednictva UNO.

K bodu 1. – Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly byly splněny.

K bodu 2. programu – Informace ze sekcí
Sekce NOSSJ a Dobromysl – p. Sokolová
• Sekce pracují dle svého ročního plánu na akcích, děkují opět za schválení příspěvku z UNO
• Vystrčilová – připravuje ve spolupráci s pomocníkem vyúčtování dotace pro město Jeseník
• Zápisy z celoroční činnosti sekcí byly dodány a jsou zveřejněny na webu UNO

Šumperská sekce – sl. Švarcová - omluvena
• Vystrčilová – proběhla schůzka všech pomocníků dne 18.5. v Šumperku, nadále studuje
materiály pomocníka, připravuje ve spolupráci ze sekcí akce pro region
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APNO – p. Kropáč - omluven
• Šnajdrová – činnost sekce omezena
Sekce PRKNO – Stanislava Rotterová
• proběhla akce ve spolupráci a podporou UNO pod názvem Setkání všech generací, dne 21.5.
v Prostějově, více info v bulletinu UNO
• dále v rámci Evropského roku dobrovolnictví připravuje sekce další akce
Olomoucká sekce – p. Rudolf
• podány informace o změně ve vedení sekce, viz zápis Ol. sekce na webu
• připravuje se další jednání se zástupci města Olomouc, město chce zcela zásadně změnit
grantový systém, sekce bude partnerem v připomínkovacím řízení pravidel
• finanční podpora na pomocníka od města Olomouc byla schválena
Sociální sekce – p. Sibrová
• na pravidelných schůzkách připravují podklady pro jednání s náměstkyní OK, připravili
dokument se statistickými daty pro jednání na kraji, dále se zabývají projektem na
kofinancování či zřízení dotačních titulů
• vyhotovili si tašky – přinést na pUNO ukázat
Hasičská sekce – p. Vystrčilová
• schůzka s krajskou starostkou hasičů – naplánování seminářů
• příprava akce UNO „Olomoucký drak“ dne 3.9. ve Smetanových sadech v Olomouci
• osobní účast na významných akcích jako zástupce Uno – PLAMEN, krajské kolo dorostu
v Uhelné, semináře OSH apod.

Sekce pro rodinu – p. Saitzová
• plánují akce ve spolupráci s UNO „Jak se žije rodině na“ 6. 6. 2011
• připravit si plán seminářů podporovaných z UNO na další období

Dobrovolnická sekce – p. Pečinka
• na základě doručené žádosti předsednictvu byla přijata na vědomí činnost nově zřízené
dobrovolnické sekce a schválen příspěvek na její činnost od 7-12/2011 ve výši celkem
3000,- bude čerpáno z položky pUNO (hlasování 6 pro, 1 zdržel, 0 proti)
• Evropský rok dobrovolnictví – Křesadlo – připravují dopis s oslovením pro NO
• Šnajdrová – metodika HESTIA je vytvořená, přesný popis postupu je zpracován
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K bodu 3. Programu – Významný projekt VP 2010 – stav vyúčtování
Vystrčilová – předloženy jednotlivé kapitoly s částkami vyčerpaných finančních prostředků, co
bylo navrženo, to se čerpá, jinak se připravuje vyúčtování pro město Jeseník do 30. 6. 11 a následně
pro OK, do 30. 8. 11
ÚKOL pUNO 1/2: za sekce poslat mailem krátké zhodnocení činnosti sekcí a příspěvku
z UNO
Termín:
Zástupci sekcí - co nejdříve, nejpozději do poloviny srpna

K bodu 4. Programu – Významný projekt VP 2011, PN a kofinancování
Rudolf – dle dodaných informací o příspěvcích na pomocníky bude sestaven rozpočet čerpání na
další období na dalším jednání předsednictva UNO, smlouva s OK zatím není podepsaná, s městem
Jeseník je podepsaná, ze Šumperska jsou finance od podnikatelské společnosti a na vyjádření
Olomouce se čeká
• proběhla úprava rozpočtu pro čerpání financí na činnost sekcí:
Olomoucká sekce (18000,-), hasičská sekce (18000,-), NOSSJ (18000,-), Dobromysl (12000,-),
APNO (1000,-), PRKNO (17000,-), sekce pro rodinu (18000,-), sociální sekce (18000,-),
šumperská sekce (6000,-) – celkem 126000,- z rozpočtu OK
• na různé akce dle okresu je pro každý okres vyčleněna částka 5000,- z rozpočtu OK
K bodu 5. Programu - Různé
1) Rudolf – zastoupení OK4EU – správní rada schválila předsedu Fischera, místopředseda
Rudolf
2) Vystrčilová – další termíny pro jednání předsednictva – 4.8., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12., a
v novém roce 5.1.2012
3) Rudolf - NURS – navrhl do Rady výboru pro ČR pana Podlahu, zúčastnil se konkurzu, ale
vybrán nebyl
4) RV NNO dopis s pozvánkou – pořádá dopolední setkání v Praze dne 22. 6. – možná účast –
Vystrčilová, Saitzová
5) Šnajdrová – účast na akci Klíče pro život – podala informace z jednání, kde je jako člen
Jednání bylo ukončeno v 17:40 hod.
Další termín jednání předsednictva UNO je stanoven na čtvrtek 4.srpna od 16 hod. a od 15
hodin schůzka s PN, místnost na KÚ č. 320.
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